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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 :-حمه هللا تعالىر -يقول اإلمام  -رضي هللا عنها-عائشة  بقي في درس األمس من حديث

 -ضي هللا عنهاار -عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة  اقال: حدثنحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و 
خرجناا ما   ":جاة الاودام ماوافين لهايل لح الحجاةحفاي  -صلى هللا عليه وسالم-خرجنا مع رسول هللا " :قالت

نماا  ،ذي الحجاة يعناي راره لاالل ي حجة الوداع موافين لهالل ذي الحجة:ف -هللا عليه وسلم صلى-رسول هللا  وا 
 .خرجوا لخمس بقين من شهر القعدة

 فلوال أناي أهاديت لهللات ،د منكم أن يهل بعمرة فليهلمن أرا»: -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  :قالت
عناي ي ":عمارةفكنت أنا ممن أهل ب: "قالت ،ومنهم من أهل بالحج ،ةبعمر  فكان من القوم من أهل   :قالت ،«بعمرة

يإدخاال الحا  علاى  -المعلياه الصاالة والسا-أمرلاا النياي ثام لماا خشايت فاوات الحا   ،ت بعمارةفي أول األمر ألل ا
 ،أدخلات الحا  علاى العمارة فصاارت رارناة، تاتمكن مان أداا العمارةيادخ  عليهاا ورات الحا  ولام  أن خشاية ؛العمرة

 .كما تقدم ذكره مرارا  
-لنباي افشكوت للا  للاى  ،من عمرتي فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل   ،حتى قدمنا مكةفخرجنا " :تقاول

 .كاملةبأفعالها اليعني العمرة المستقلة  :«دعي عمرت »: فقال -عليه الصية والسيم
اافلمااا كاناات ل ،ففعلاات :قالاات ،«شااعر  وامتشااأي وأهلااي بااالحج يوانقضاا»  يعنااي بعااد فاارا هم ماان :بةيلااة الحص 

 .المييت بمنى والرمي
 ،رةبعماافأهللات  ،وخاارب باي للاى التنعايمفاأردفني  ،بان أباي بكارأرسال معاي عبااد الارحمن  ،وقاد قضاى هللا حجناا

لام يكان و  :"ولم يكن في لل  هادح وال صادقة وال صاوم" :لكن يبقى ،لذا كله مما تقدم :فقضى هللا حجنا وعمرتنا
رااال  ،شاااموياأتي فااي الخياار الاذي يليااه أنااه مان كااالم ل ،لااذا مان كااالم عائشااة وال صادرة وال صااوم:فاي ذلااد لاادي 

أو مان راول  -رضاي هللا عنهاا-وسواا كان من رول عائشاة ": ولم يكن في ذلد لدي وال صيام وال صدرة" :لشام
ال فقااد ألاادن النيااي ا يعنااي لااذا علااى حسااه علمهاا ،لشااام علااى مااا -ه البقاار ئن نساااعاا -عليااه الصااالة والسااالم-وا 
 لااذا علااى :نقااول -لاادي القااران-نهااا تن ااي وجااود الهاادي : الااذا اذا رلنااا ،والقااارن يلهمااه الهاادي ولااي رارنااة -ساايأتي

نماا ترياد  ،والذي يظهر أنها ال تريد ن ي لدي القاران -على ما سيأتي-أو على حسه علم لشام  ،حسه علمها وا 
وأماا  ،ا  وال صادرة وال صاوم ا  قتضاي لاديارتكااه محظاور يلعمارة فعلهاا مان ادخاال الحا  علاى ايترتاه علاى  مأنه ل

 :"ومصاولم يكن في لل  هادح وال صادقة وال " :ولنا تقول ،لدي المتعة والقران ال يد منهايت؛ لدي القران فهو ث
ماا  روال يلهمها شيا بسيه ترد العمرة  يا ،في ادخالها الح  على العمرة ا  كأنها تشير الى أنها لم ترتكه محظور 

لكاان لمااا  -رانلاادي الق ا-فيااه لادي  ":ولام يكاان فاي ذلااد لادي: "تقتصاار علاى رولهاااولااذلد لام  ،يجاه بساايه القاران
وأنهاا  ،علاى أنهاا ترياد ن اي ماا يترتاه علاى فعا  المحظاور دل "لدي وال صدرة وال صومولم يكن في ذلد " :رالت

 ور.ارتكاه محظ ، فديةولذا لم يترته على ذلد فدية ا ،لم ت ع  محظور 
 -رضااي هللا عنهااا-ا هشااام عاان أبيااه عاان عائشااة قااال: حاادثناباان نمياار ا قااال: حاادثنأبااو كرياا  وحاادثنا " :يقااول
فقاال رساول  ،لهايل لح الحجاة ال نارال لال الحاج -صلى هللا عليه وسالم-خرجنا موافين مع رسول هللا " :قالت
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 "ةمثال حاديث عبادب ثيحادوساق ال ،«ل بعمرةمن أح  منكم أن يهل بعمرة فليه»: -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
عليااه -كمااا ساايأتي -ثاام بعااد ذلكاام  ضااه  ،ن أحااه أن ي عاا  فلي عاا ماا ،لنااا فااي أول األماار المسااألة مجاارد عاار 

 .فدل على الهامهم يذلد -الصالة والسالم
خرجناا  :قالات -نهااعرضاي هللا -ا هشاام عان أبياه عان عائشاة قال: حادثنا وكيع قال: حدثنوحدثنا أبو كري  "

بحجاة  ومناا مان أهال   ،مناا مان أهال بعمارة ،الحجاة ماوافين لهايل لح -صالى هللا علياه وسالم-رسول هللا  مع
 .لذا كله تقدم "ساق الحديث بنحو حديثهماو  ،فكنت فيمن أهل بعمرة ،ومنا من أهل بحجة ،وعمرة

ام وال   هادح وال صاييكان فاي للاولم  :قال هشام ،هللا حجها وعمرتها ىنه قضل :لل قال عروة في  :وقال فيه"
 ألنها لم ترتكه محظورا . ؛المحظور يعني مما يترته على ارتكاه "صدقة
 علاى مالا  عان أباي الساود عان محماد بان عباد الارحمن بان نوفال عان تقرأ :قال ،ا يحي بن يحيحدثن"رال: 

عاام حجاة  -مصالى هللا علياه وسال- خرجناا ماع رساول هللا: "أنهاا قالات -رضاي هللا عنهاا-عروة عن عائشاة 
 هصالى هللا عليا-رساول هللا  أهال  و  ،بحج أهل  ومنا من  ،بحج وعمرة هل  ومنا من أ ،بعمرة أهل  فمنا من  ،ودامال

أو باالح  الااذي ال يظهار معااه  ،يعنااي الم ارد "باالحج -لى هللا عليااه وساالمصا-وأهال  رسااول هللا  :بااالحج -وسالم
 ولااذا ياارج  ،ولااو فااي الحقيقااة رااارن ، صااورة الحاا  الم اارد تهيعنااي صااور  ،رانالق اا ىناامعناااه معفيكااون  ،أعمااال  يااره
دخا  العمارة أ ،«حجة وعمارة :المبارد ور  يفي لذا الواد ص    »: ثم لما ري  لهأوال  م ردا ،  اح أنه ح   ر  بع  الش  

 ولااي مسااألة ادخااال الحاا  علااى- مسااألةالولااذه  ،أدخاا  العماارة علااى الحاا  فصااار رارنااا   ،علااى الحاا  فصااار رارنااا  
لكان ادخاال  ،-رصاة عائشاة-وفياه حاديث عائشاة  ،ادخال الح  على العمرة ال اشكال فيه ،ال اشكال فيه -العمرة

فاي  صا    » :-عليه الصالة والسالم– هلثم لما ري   ،بالح  أل    -عليه الصالة والسالم-النيي  ؟العمرة على الح 
المقصااود أنااه أدخاا  العماارة علااى  ،عماارة وحاا    م،، نعاالييااد حجااة وعماارة :«حجااة وعماارة :المبااارد وراا  يلااذا الااواد

 فه  يجوه في مث  لذه الصورة لمن أحرم بالح  أن يدخ  عليه العمرة؟ ،الح 
 أال :.......

 ثم ري  له ذلد. ،على لذه الرواية ليى بالح  وحده م ردا   ا  ليى م رد ،ال
 المله  ما يرال؟ أال :

من  م  أن ال يجيهون مث  لذه الصورة ،يهون مث  لذه الصورةال يج أل  العلم، ال المذله وال الشافعية وال أكثر
 ،ال يجااوه مثاا  لااذا ال عاا لكنااه  ،رة علااى الحاا أدخاا  العماا -عليااه الصااالة والسااالم-ن النيااي : االشااافعية ماان رااال

ل لاذه النصاوص أناه فاي الحجاة التاي حجهاا وأناتم تارون مان خاال ،-عليه الصالة والسالم-فيكون لذا خاص به 
لنياة ابعد فر  الحا  حصا  تيييار  -ليه الصالة والسالمع-ول مرة يحجها ولي أ -عليه الصالة والسالم-ي الني

ماا  أنهااا حجااة  -المعليااه الصااالة والساا-واضاابره الناااس فااي احرامااه  ، نعاام،وأماار بقلااه النيااة ،ماان كااذا الااى كااذا
 -والساالم عليه الصاالة-نه : اليقو ومنهم من  ،-عليه الصالة والسالم-وكلهم يحكي ما شالده من النيي  ،واحدة
 .وكذا وكذا «المبارد يفي لذا الواد ص    » :ري  له ،ه  ج   ينسد مبلق حتى و   يإلالل..، أل    ،مبلقا   أل   

ألنهام يارون  ؛بح  أل   ومنهم من  ،بعمرة منهم من أل   ثم لما وصلوا الميقات  ،كانوا لما خرجوا ال يرون اال الح 
 -عليه الصاالة والساالم-ولذا أكد النيي  ،هي من أفجر ال جورفمن رواسه الجاللية  يعني لح العمرة في أشهر ا
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عناد مان يصاح  أناه ألا  باالح   -علياه الصاالة والساالم-ولناا كوناه  ،على من لام يساق الهادي أن يجعلهاا عمارة
باالح  الم ارد ال  ألا    -علياه الصاالة والساالم-يعناي ما  كوناه يصاح  أناه  ،ومنهم من ال يارن  ،م ردا  من الشراح

 .-عليه الصالة والسالم- خاص به، لذا خاص به :ويقول ،  ادخال العمرة على الح حيص
 أال :.......

 نعم؟
 أال :.......

ليااه ع-ولااذا علااى حسااه علمااه -بااالح   لكاان لنااا لمااا ألاا    ،الخصااائص تحتاااى الااى دلياا  للخصوصاايةايااه نعاام، 
،  ي  ر، ريعني  ي    ،كذا :ر ي المحرم: ثم ري  له ولو ف -ج  وعال-هللا  وما عنده من علم عن -الصالة والسالم

 وأنت في المحرم. يعني  ي  ر
 أال :.......

 ها، نعم؟وجم  من أل  العلم ال يجيهونلكن الشافعية والحنايلة  ،، يجيهونهاالحن ية يجيهون مث  لذه الصورة
 أال :.......

 ، ال يجيهونها.ايه
 ؟ليش يا شيخ أال :

 ال يجوه ادخال العمرة على الح ؟ م  فل   ،ح  على العمرةجاه ادخال النعم ما وجه المن  منها، 
 أال :.......

 والعمرة ال تشمل أعمال الحج. ،لن الحج يشمل العمرة هلا يا شيخ؛ أال :
ال العكسوال ر    نعم؟ ؟يدخ  في النافلة وا 

 أال :.......
 ويجيهون ادخال الح  على العمرة؟ ،ى الح لماذا يقولون بمن  ادخال العمرة عل

 أال :.......
 ؟والعكس ،بيه

 ...أال : والعكس أن الحج...... عمرة.
 ؟جديد، نعم شيا، ما جينا ما جينا ، ما صار شيا،ما صار شيا
 أال :.......

 .ن س الكالم بس بأسلوه آخر
ن لاااذا مااان االنتقاااال مااان ال اضااا  الاااى يااارون أ ،لااام يااارون أن لاااذا مااان االنتقاااال مااان ال اضااا  الاااى الم ضاااول ال،

 كيف يحرم بح  م رد ثم يدخ  معه عمرة؟ ،الم ضول
 أال :.......

 نعم؟
 أال :.......
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علااى كاا  حااال  ،عناادلم اإلفااراد أفضاا  ماان القااران ،ماان القااران ، أفضاا عناادلم اإلفااراد أفضاا ال، عناادلم عناادلم، 
يعنااي ان لاام  ،ألاا  بااالح     -عليااه الصااالة والسااالم-ي مااا دام ثياات أن النيااو  ،خالفيااة يااين ألاا  العلااميعنااي المسااألة 
اثام و   ، اردا  مبالح   أل    -عليه الصالة والسالم-نه : اونوجه رول من رال ،من األص  بالقران بأنه أل    نوجهه ه ج  

 ثيات -ساالمعلياه الصاالة وال-ثيات بقولاه  -لعمارةاادخال الح  علاى  -عليه الصالة والسالم-أن فعله الى القران 
ولاذا  ،وذاد حص  بعاد اإلحارام وبعاد النياة ،يقاتومث  لذا حص  التييير في الم ،-عليه الصالة والسالم-بقوله 

علااى -وأيضااا  باإلمكااان أيضااا   لااذا علااى كالمهاام، ،مااا هال فااي الميقااات ،حصاا  فااي وراات يمكاان فيااه تييياار النيااة
-ن النياي : اكما يؤول راول مان راال ،..ا رالألنه بحسه الصورة كم ؛اإللالل بالح  الم رد تأوي  -القول اآلخر

ارتضات الحاجاة ادخاال  لكان اذا ،صاورته صاورة اإلفاراد، صورته صاورة اإلفاراد ردا ، ح  م -عليه الصالة والسالم
بااأن كااان الشااخص مماان ياارن وجااوه العماارة وال ياارن أن لااه ظاارم يتااي  لااه ال رصااة للعماارة ماارة العماارة علااى الحاا  

ال بمثابة الحاجة التي تدعو الاى ادخانعم لي ليست  ،لذه حاجة ،نه أن يعتمر بعد الح والرفقة ال ينتظرو  ،أخرن 
 .-رضي هللا عنها-العمرة كظرم عائشة الح  على 

 النبي صلى هللا عليه وسلم......الحج...لنه ساق الهدح......أال :.......
 ا .واجب ا  أن يسوق لدي ، ما يلهمما يلهم لذه تبوع ك  لذه تبوع،

  :.......أال
 ، نعم؟ما يلهمالهدي تبوع،  ؛اذا كان م ردا  الهدي الذي معه ال يلهم أن يكون واجبا  عليه 

 .هل نقول:..........لال لحاجة...... أال :
ال ،مان  يار حاجاة ، يار حاجاةمان  ا  ويكاون رارنامتمتعا  له أن يدخ  الحا  علاى العمارة  من أل   يعني   لاه ذلاد وا 

 ليس له ذلد؟
 ....أال :...
 ،باةالهمة وواج ال سيما وأن النية ،لذا ، يمن نتقال من ال اض  الى الم ضول يمن اال :عند من يقول ..،لم يرون 

 .لكن لما لو أدنى. ،نعم اذا  ير نيته لما لو أفض  لذا ما فيه اشكال
 أال :.......
لحاا  للم ارد أن ياادخ  العمارة علااى ا :يقولااون  ،ران أفضا ن الق اا: االكااالم علاى الحن يااة الاذين يقولااون اياه اياه بيااه، 
 ..ا  ويكون رارن

 أال :......
 اذا  يرلا الى أفض  ال بأس. ، الى أفض ،الى أفض 

 ،عاينوصلى هللا وسلم وباار  علاى عبادر ورساوله نبيناا محماد وعلاى بلاه وصاحبه أجم ،الحمد هلل ر  العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام مسلم  :أما بعد

حدثنا سفيان بن  :وعمرو الناقد وزهير بن حر  جميعًا عن ابن عيينة قال عمروكر بن أبي شيبة حدثنا أبو ب"
صالى -خرجناا ماع النباي : "قالات -رضاي هللا عنهاا-عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبياه عان عائشاة 

صالى هللا -النباي  ي  فادخل علا ،حتاى للا كناا بسارو أو قريباًا منهاا حضات ،وال نارال لال الحاج   -هللا عليه وسلم
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لن هاالا شاايب كتبااه هللا »: قااال ،نعاام :قلاات :قالاات ،يعنااي الحيضااة «؟أنفساات»: فقااال ،وأنااا أبكااي -عليااه وساالم
وضاحى رساول  :قالت ،«بالبيت حتى تغتسليأن ال تأوفي فاقض ما يقضي الحاب غير  ،تعالى على بنات بدم

 .عن نسائه بالبقر -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
ا عباد نقاال: حادثا أباو عاامر عباد الملا  بان عمارو قاال: حادثنمان بن عبيد هللا أبو أيو  الغييناي حدثني سلي

 :قالات - عنهاارضاي هللا-العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسام عان أبياه عان عائشاة 
رساول  فادخل علاي   ،تحتى جئنا سرو فأمثا ،ال الحج  ال نلكر ل -صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول هللا "

ل قاا ،وهللا لوددت أني لم أكن خرجات العاام :فقلت ،«؟ي   ما يبك»: فقال ،وأنا أبكي -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
يار أن غافعلاي ماا يفعال الحااب  ،هلا شيب كتبه هللا علاى بناات بدم»: قال ،نعم :قلت ،«؟لعل  نفست، ما ل »

: لصااحابه -عليااه وساالم صاالى هللا-قاادمت مكااة قااال رساول هللا فلمااا  :قالات ،«بالبياات حتااى تأهاارح ال تأاوفي 
 -لى هللا علياه وسالمص-فكان الهدح مع النبي  :قالت ،الناس لال من كان معه الهدح فأحل   ،«اجعلوها عمرة»

-هللا  فاأمرني رساول ،فلماا كاان ياوم النحار أهارت :قالات راحاوا، ثم أهلوا حين ،وأبي بكر وعمر ولوح اليسارة
لى هللا علياه ص-ل هللا أهدال رسو :قالوا ؟ما هلا :فقلت ،تينا بلحم بقرأ  فقالت  ،فأفضت -عليه وسلم صلى هللا

وأرجااع  ،يرجااع الناااس بحجااة وعماارة ،يااا رسااول هللا :فلمااا كاناات ليلااة الحصاابة قلاات ،عاان نسااائه البقاار -وساالم
ثاة السان لكار وأناا جارياة حديفإني ل :قالت ،فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله :قالت ؟!بحجة
لتااي بعماارة الناااس ا جاازابً منهااا بعماارة فأهللاات  ،حتااى جئنااا للااى التنعاايم ،فتصااي  وجهااي ماالخرة الرحاال ،أنعااس

 .اعتمروا
ضاي ر -ا حمااد عان عباد الارحمن عان أبياه عان عائشاة قال: حدثنا بهز قال: حدثنأيو  الغييني  ووحدثني أب
 -لى هللا علياه وسالمصا-رساول هللا  فادخل علاي   ،لا كناا بسارو فحضاتحتى ل ،لبينا بالحج" :قالت -هللا عنها
-باي فكاان الهادح ماع الن :ليس في حديثاهغير أن حمادًا  ،وساق الحديث بنحو حديث الماجشون  "،وأنا أبكي

سان وأناا جارياة حديثاة ال" :ولهاقوال  ،وعمر ولوح اليسارة ثم أهلوا حين راحوا وأبي بكر -صلى هللا عليه وسلم
 .عس فتصي  وجهي ملخرة الرحلأن

الا  قرأت علاى م :ح وحدثنا يحي بن يحي قالي خالي مال  بن أنس قال: حدثنويس حدثنا لسماعيل بن أبي أ  
 -ياه وسالمصالى هللا عل-ساول هللا ر أن  -رضاي هللا عنهاا-عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عان عائشاة 

 .أفرد الحج
ا لسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عان القاسام عان عائشاة ال: حدثنقوحدثنا محمد بن عبد هللا بن نمير 

وفاي  ،مهلاين باالحج فاي أشاهر الحاج -صلى هللا عليه وسالم-خرجنا مع رسول هللا : قالت -رضي هللا عنها-
مان لام يكان معاه مانكم هادح فأحا  أن »: فخرب للى أصحابه فقال ،حتى نزلنا بسرو ،حرم الحج وليالي الحج

فأماا  ،فمانهم اخخال بهاا والتاار  لهاا ممان لام يكان معاه هادح ،«فايومن كان معه هدح  ،فليفعل يجعلها عمرة
-رساول هللا  فادخل علاي   ،فكان معه الهدح مع رجال من أصحابه لهم قوة -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 :قاال ،فسمعت بالعمرةسمعت كيم  مع أصحاب   :قلت ،«؟ما يبكي   » :فقال ،وأنا أبكي -صلى هللا عليه وسلم
؟ وما» نماا أنات مان بناات  ،فعساى هللا أن يرزقكيهاا ،فكوني في حج  ،في يضر »: قال ،ال أصلي :قلت «ل   وا 
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 ،ثاام أفنااا بالبياات ،رجاات فااي حجتااي حتااى نزلنااا منااى فتأهاارتفخ :قالاات ،«بدم كتاا  هللا علياا  مااا كتاا  علاايهن  
اخارب بأختا  مان »: ا عبد الارحمن بان أباي بكار فقاالفدع ، المحص   -صلى هللا عليه وسلم-ونزل رسول هللا 
ثام أفات بالبيات وبالصافا  ،فخرجناا فأهللات :قالت ،«فإني أنتظركما هاهنا ،لتأف بالبيت ثم الحرم فلتهل بعمرة

 :قلات «؟هال فرغات  » :فقاال ،وهو في منزله من جوو الليال -صلى هللا عليه وسلم-فجئنا رسول هللا  ،والمروة
 ثم خرب للى المدينة. ،بالبيت فأاو به قبل صية الصبح فمر  فخرب  ،ابه بالرحيلفآلن في أصح ،نعم
ن محماد ا عبياد هللا بان عمار عان القاسام باقال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال: حدثنني يحي بن أيو  حدث

 .من تمتع ومنا ،ومنا من قرن  ،مفرداً  منا من أهل بالحج :قالت -رضي هللا عنها-عن أم الملمنين عائشة 
ر عان ي عبياد هللا بان عماقاال: أخبرناا بان جاريج قاال: أخبرناا محماد بان بكار قاال: أخبرنا ن حميادحدثنا عبد با

 .جابت عائشة حاجة :القاسم بن محمد قال
ن عا -وهاو بان ساعيد-عان يحاي  -يعناي بان بايل- ا ساليمانقال: حدثنوحدثنا عبد هللا بن مسلمة بن قعن  

خماس ل -لى هللا علياه وسالمصا-خرجناا ماع رساول هللا  :تقاول -ي هللا عنهاارض-سمعت عائشة  :رة قالتعم
ن ما -لى هللا عليه وسالمص-حتى للا دنونا من مكة أمر رسول هللا  ،بقين من لح القعدة وال نرال لال أنه الحج

عليناا خل دف ا :- عنهارضي هللا-قالت عائشة  ،لم يكن معه هدح للا أاو بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل  
 :قاال يحاي ،عان أزواجاه -سالمو صالى هللا علياه -لبح رساول هللا  :فقيل ؟،ما هلا :فقلت ،يوم النحر بلحم بقر

 أتت  وهللا بالحديث على وجهه. :فلكرت هلا الحديث للقاسم بن محمد فقال
معت ساهاا أخبرتني عمرة أن :سمعت يحي بن سعيد يقول :ا عبد الوها  قالقال: حدثنمثنى الوحدثنا محمد بن 

 اد مثله.لا اإلسنعن يحي به ا سفيانقال: حدثنح وحدثنار ابن أبي عمر  -رضي هللا عنها-عائشة 
منين ح عن لبراهيم عن الساود عان أم المال ا ابن علية عن ابن عون قال: حدثنوحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 

: ؟! قااالكين وأصاادر بنساا  واحااديصاادر الناااس بنساا ،يااا رسااول هللا :قلاات :عاان أم الماالمنين قالااتوعاان القاساام 
هاا ولكن غدًا،»: أظنه قال :قال ،«ثم القينا عند كلا وكلا ،فأهلي منه، فإلا أهرت  فاخرجي للى التنعيم انتظرح »

 .«نفقت » :أو قالعلى قدر نصب  
براهيم قاالا ابن أبي عدح عن قال: حدثنوحدثنا ابن المثنى   حادهماأال أعارو حاديث  :ابن عون عن القاسم وا 

 فلكر الحديث. ،يصدر الناس بنسكين ،يا رسول هللا :قالت -رضي هللا عنها-الملمنين  من اخخر أن أم  
سحاق بن لبراهيم قال زهيرحدثنا زهير بن حر   أخبرنا جرير عن منصاور عان لباراهيم  :حدثنا وقال لسحاق :وا 

وال نارال لال  -هللا علياه وسالمصالى -ساول هللا خرجناا ماع ر  :قالات -رضي هللا عنهاا-عن السود عن عائشة 
أن من لم يكن ساق الهدح  -صلى هللا عليه وسلم-فأمر رسول هللا  ،فلما قدمنا مكة تأوفنا بالبيت ،أنه الحج

ف فحضات فلام أأ ا، قالات عائشاة: فاأحللنر لم يسقن الهادح ونسال  ، من لم يكن ساق الهدحفحل   :قالت ،يحل  
 :قاال ؟!يرجع الناس بعمارة وحجاة وأرجاع أناا بحجاة ،يا رسول هللا :قلت :الحصبة قالتفلما كانت ليلة  ،بالبيت

ثام ماع أخيا  للاى التنعايم فاأهلي بعمارة، فاالهبي »: قاال ،ال :قلات :قالت «؟قدمنا مكةما كنت أفت ليالي  أو  »
مااا كناات أفاات يااوم  أو   ،ىحلقاا ال عقاار »: قااال ،مااا أرانااي لال حابسااتكم :قالاات صاافية ،«موعااد  مكااان كاالا وكاالا
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و وها -صالى هللا علياه وسالم-فلقيناي رساول هللا  :قالات عائشاة ،«انفارح  ،ال بأس»: قال ،بلى :قالت «؟نحرال
 متهبأة ومتهبط. :وقال لسحاق ،دة وهو منهبط منهاأو أنا مصع  د من مكة وأنا منهبأة عليها، مصع  

ضاي هللا ر -ة سعيد عان علاي بان مساهر عان العماش عان لباراهيم عان الساود عان عائشاوحدثنار سويد بن 
وساااق الحااديث  ،ال ناالكر حجااًا وال عماارةلبااي ن -صاالى هللا عليااه وساالم-خرجنااا مااع رسااول هللا : قالاات -عنهااا

 صور.بمعنى حديث من
حماد بان حادثنا م :قال ابان المثناىمثنى وابن بشار جميعًا عن غندر الحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 

ضاي هللا ر -عان عائشاة  -مولى عائشاة-بن الحسين عن لكوان ا شعبة عن الحكم عن علي قال: حدثنجعفر 
 فدخل علاي   ،ربع مضين من لح الحجة أو خمسل  -صلى هللا عليه وسلم-قدم رسول هللا : "أنها قالت -عنها

أمر فاإلا أو ما شعرت أني أمرت الناس با»: قال ،من أغضب  يا رسول هللا أدخله هللا النار :فقلت ،وهو غضان
 اساتقبلت مان أمارح ماا اساتدبرت ماا ساقتولاو أناي » -أحسا  «كاأنهم يتارددون » :قاال الحكام-«هام يتارددون 

 .«الهدح معي حتى أشتريه ثم أحل كما أحلوا
وان عان ا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن لكاقال: حدثنا أبي قال: حدثنهللا بن معال وحدثنار عبيد 

 "،لربع أو خمس مضين مان لح الحجاة -سلمهللا عليه و صلى -قدم النبي " :قالت -رضي هللا عنها-عائشة 
 .«يترددون »: ولم يلكر الش  من الحكم في قوله ،بمثل حديث غندر

عن عائشاة  ا عبد هللا بن أاووس عن أبيهقال: حدثن  ي  ه  ا و  قال: حدثنا بهز قال: حدثنحدثني محمد بن حاتم 
فنساكت المناسا  كلهاا وقاد أهلات  ،ضاتبيت حتى حافقدمت ولم تأف بال ،أنها أهلت بعمرة -رضي هللا عنها-

فبعاث بهاا  ،تفأب ا ،«يسع  أواف  لحجا  وعمرتا »: فريوم الن -صلى هللا عليه وسلم-فقال لها النبي  ،بالحج
 .مع عبد الرحمن للى التنعيم فاعتمرت بعد الحج

عباد هللا  يقاال: حادثنناافع  ي لبراهيم بنقال: حدثنا زيد بن الحبا  قال: حدثنلواني وحدثني حسن بن علي الح  
فقاال لهاا رساول  ،و فتأهرت بعرفاةأنها حاضت بسر  -رضي هللا عنها-عن عائشة بن أبي نجيح عن مجاهد 

 .«والمروة عن حج  وعمرت  يجزئ عن  أواف  بالصفا»: -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
بان جبيار  ا عباد الحميادقاال: حادثن ا قارةقاال: حادثنا خالد بن الحارث قال: حدثنوحدثنا يحي بن حبي  الحارثي 

يرجاع النااس أ ،ياا رساول هللا" :-رضاي هللا عنهاا-قالات عائشاة  :حدثتنا صفية بنت شيبة قالت :بن شيبة قال
لفاه علاى خفاأردفني  :قالات ،فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينألق بهاا للاى التنعايم "،؟!بأجرين وأرجع بأجر

 وهال تارال مان: "قلات لاه ،فيضار  رجلاي بعلاة الراحلاة ،عنقايحسرر عان فجعلت أرفع خمارح أ :قالت ،جمل له
 .لحصبةوهو با -عليه وسلم صلى هللا-ثم أقبلنا حتى انتهينا للى رسول هللا  ،فأهللت بعمرة ت:قال "،أحد

عباد ي قاال: أخبرناا سفيان عن عمرو أخبرر عمرو بان أوس : حدثنقاالحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير 
 ."رر أن يردو عائشة فيعمرها من التنعيمأم -صلى هللا عليه وسلم-ن بن أبي بكر أن النبي الرحم

 ،وصلى هللا وسلم وبارد على عيده ورسوله نيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل ره العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
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فيان بان حر  جميعًا عن ابن عيينة قال عمرو حادثنا سا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن"
لياه ع-خرجناا ماع النباي " :الاتق -رضاي هللا عنهاا-عان أبياه عان عائشاة عن عبد الرحمن بن القاسم عيينة 

الاى مكاة  ولا ،قاره مان مكاةي ،مكان يين مكة والمديناة "سروحتى للا كنا ب   ،وال نرال لال الحج -الصية والسيم
 .رربنا منها انما ،يعني لم نص  اليها ،نهاأرره أو رريبا  م

 .لي تبكي لما تخشى من فوات الخير "ا أبكيوأن -عليه الصية والسيم-النبي  فدخل علي   ،حضت"
قااول ي :"«لن هالا شايب كتبااه هللا علاى بناات بدم»: قاال ،نعاام :قلات :قالات ،يعناي الحيضااة ،«؟أنفسات»: فقاال"

 .تسلية لها ،تسلية لها ذلد -عليه الصالة والسالم-الرسول 
علاى  وبهاذا الحاديث اساتدل اإلماام اليخااري  "«فاقض ما يقضاي الحااب ،ن هلا شيب كتبه هللا على بنات بدمل»"

فاليخااري يضاعف لاذه األخباار يهاذا  ،وجاا به أخبار ،ضعف ما يرون أن الحي  أول ما نهل على يني اسرائي 
راد يكاون شايا يساير  ،فاي النسااا لكناه هاد  -مان األصا - ان أصله موجاود: ومن يقول بصحتها يقول ،الحديث

 .همئي  يني اسرائي  ثم اهداد األمر فيهم وفي نسابالنسبة لمن ر
 يهااذا يسااتدل ماان يقااول باشااترا  البهااارة "«حتااى تغتسااليفاااقض مااا يقضااي الحاااب غياار أن ال تأااوفي بالبياات »"

ن رااال بعضااهم ،للبااوام ن دخااول المسااجد بالنساابة للحااائ  ال اشااترا  ان المناا  ماان البااوام ساايبه المناا  ماا :وا 
 .البهارة للبوام

علااى أن ال  :ولااو كااان الحااديث لمنعهااا ماان المسااجد لقااال لهااا ؛الجمهااور علااى أن البهااارة شاار  لصااحة البااوام
 .أن تدخ  المسجد األن الحائ  ال يجوه له ؛تدخلي المسجد

العواتاق والحاي  وذوات الخادور الاى صاالة أمرناا أن نخارى : "عبياةوجاا فاي حاديث صاالة العياد مان حاديث أم 
ولااذا مصاالى العيااد لااو فااي أحكامااه أراا  ماان  :"ويعتااهل الحااي  المصاالى ،يشااهدن الخياار ودعااوة المساالمين ؛العيااد

 أحكام المسجد.
 ."مع نسائه بالبقر -صلى هللا عليه وسلم-وضحى رسول هللا ، قالت: «في البيت حتى تغتسليال تأو »"

 نعم؟ضحى: 
 أال :.......

 ايه.
 أال :.......

 ل.دخو الما يلهم ............... 
 أال :.......

 .المرور المرور  ير البقاا
 أال :.......

 ، ما يص ، ال، ال ال.ال ال
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ي لذا دلي  على ف "بالبقر -لى هللا عليه وسلمص-، قالت: وضحى رسول هللا «ال تأوفي البيت حتى تغتسلي»"
 ى،اضاحية للحاالت -ال تشارع-اناه ال يشارع  :خالفا  لمن رال، هدي واألضحيةأنه يجم  يين ال، و أن الحاى يضحي

ليه مي  شيخ اإلسالم و   .-تعالى رحمه هللا-ا 
والكاالم كلااه فااي  ،يعنااي ألاادن "ن نسااائه بااالبقرعا -صاالى هللا عليااه وساالم-وضااحى رسااول هللا ": ويحملاون رولااه
ن كاناات المناساابة مناساابة الل ظااة صااريحة فااي المااراد بالتضااحوعلااى كاا  حااال  ،الهاادي والحاا  لكاان ماا   ،لااديية وا 

 العاماة تشام  الحااى و يار الحااى،اضاافة الاى أن األدلاة  ،وغ من  التضاحية بالنسابة للحااىسصحة لذا الل ظ ال ي
 نعم؟

 أال :.......
ة ي ااارد كااا  امااارأ - يعناااي اذا أراد أن ي ااارد الماااان ؟ ، ضاااحى عااان نساااائه باااالبقر، مااااوعااان نساااائهضاااحى عناااه  ،ال ال
 .ىك   ييته يواحدة اذا أراد أن يكت ي عنه وعن أللكن  ؟المان  ما -يةبأضح

 -عقادحوهاو ال-ا أباو عاامر عباد الملا  بان عمارو قال: حادثنالغييني أبو أيو   حدثني سليمان بن عبيد هللا"
ضااي هللا ر -عاان عباد الاارحمن بان القاسام عاان أبياه عاان عائشاة الماجشاون حادثنا عباد العزيااز بان أبااي سالمة 

 "-عنها
على أن التضاحية وماا يقاوم مقامهاا وماا كاان  عن نسائه ما يدل -عليه الصالة والسالم-وألدن ضحى  :في روله

نات فأ ،ولاو مان  يار اذناه اذا علام أناه ال يكاره ذلاد ياره، عان في عله اإلنساان  ،له النيابةتدخ أن في حكمها يجوه
تياارع  ،عليااد دم ،عليااد كاذا عليااد لادي ،عليااد أضاحية ،دتيارع شااخص وأخرجهاا عناا -ك اارة يمااين-علياد ك ااارة 
 نعم؟يجيهون لذا،  ،وأخرجها عندشخص يها 

 أال :.......
 .تصدق بال شد

 عن شخص.... أال :
 .عن شخص آخر ما يخالف

 أال :.......
 ولو كان ال يعلم.

 أال :.......
ال يبيااق ، يبيااق المنااة ألن بعاا  الناااس ال ؛أنااه يكااره ذلاادولااو ماان  ياار علمااه اذا لاام يعلاام  ،عناادلم يبلقااون لااذا

 نعم؟ ،يكره أن يضحى عنه ولكذا ،ويكره أن يك ر عنه ،فيكره أن يتصدق عنهالمنة 
 أال :.......

 .لي تقي  النيابة، على ك  حال لي تقي  النيابةلو 
 "ا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال: حدثن -هو العقدح-حدثنا أبو عامر عبد المل  بن عمرو "

 ، نعم؟وسداد الديون ما يحتاى الى نية ن فالديون ال تحتاى الى نيةي  نها د  ا: اذا رلنا
 أال :.......
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 ..لذا يعضد عموم النصوص الواردة في
 أال :.......

فيه ماا يمنا  ما  النصاوص العاماة التاي تشام  الحااى و ياره فاي التر ياه  ما ؟المان  ألدن عنها وضحى عنها ما
 في األضحية.

ضاي هللا ر -عان عائشاة لعزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ا عبد احدثن" قال
 ،حتاى للا جئناا سارو فأمثات ، نالكر لال الحاجال -صلى هللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول هللا " :قالت -عنها

الاى سارم أو لاذا يعناي اساتمر  "ال ناذكر اال الحا " "يوأناا أبكا -صالى هللا علياه وسالم-رساول هللا  فدخل علي  
 ؟الحديث حذم في ويكون  ،انتهى لذا الذكر عند الميقات

ال بعمرة؟لي محر   "فلما جئنا سرو أمثتال نلكر لال الحج "  مة بح  وا 
 أال :.......

 .فالحديث ال شد أن فيه حذم ،يعني لذا التصور انقب  عند الميقات ،ولي تقول ال نذكر اال الح 
 ،«؟مااا يبكياا   »: فقااال ،أنااا أبكاايو  -صاالى هللا عليااه وساالم-رسااول هللا  علااي  فاادخل  ،حتااى جئنااا ساارو فأمثاات"

ت الع اموهللا لوددت أني  :فقلت  .يعني في لذه السنة  "لم أ كن خرج 
والتاي  ماا الاذي يضامن أناد ال تحيضاين فاي السانة القادماة والتاي بعادلا ،بياه "«؟لعلا  نفسات ؟لا    ماا» :قال" 

 من العبادة رالت مث  لذا الكالم. في ن سها والتحسر على أن ي وتها شيا لكن م  األسف الذي ور  ؟بعدلا
 أال :.......
 من المدينة.

لحاب غيار اافعلي ما يفعله  ،هلا شيب كتبه هللا على بنات بدم»: قال ،نعم :قلت «؟لعل  نفست ما ل ،» :قال"
: صاحابهل - علياه وسالمصالى هللا- قال رسول هللافلما قدمت مكة  :قالت ،«حتى تأهرح أن ال تأوفي بالبيت 

مشاورة  رفاي أول األما ،نعام ،يعني في أول األمر مشورة "لناس لال من كان معه الهدحا فأحل   ،«اجعلوها عمرة»
ولااذا بعضااهم ، «اجعلولااا عماارة»: ثاام فااي النهايااة ألااهمهم يااذلد ،«ماان أراد أن يجعلهااا عماارة فلي عاا » ،لاايهمعأشااار 

ن راال بعضاهم ،يوجه التمتا  ليهيا  ماا علاق بأذلاانهم مان رواساه  ؛لصاحابةبالاذا الوجاوه لزلاهام خااص ن : اوا 
 .الجاللية من أن العمرة في أشهر الح  من أفجر ال جور

كار وعمار وأباي ب -ة والسايمعليه الصاي-فكان الهدح مع النبي  :قالت ،فأحل الناس لال من كان معه الهدح"
 .وم الترويةيعني ي "لما أهلوا حين راحوااليسارة  ح ولو 
 أنهاا بهارت فايوسايأتي  -علاى ماا تقادم-بع  الروايات في يوم عرفاة في  :"فلما كان يوم النحر أهرت: قالت"

ال فاي ايتم بهرلاا لعلها رأت مبادئ البهر في يوم عرفة ولم  "فلما كان يوم النحر أهرت: قالت"ولنا  ،يوم عرفة
 .يوم النحر

أهاادال  :قااالوا ؟مااا هاالا :فقلاات ،تينااا بلحاام بقاارفأ   :قالاات ،فأفضاات -مصاالى هللا عليااه وساال-فااأمرني رسااول هللا "
يرجع النااس  ،يا رسول هللا :قلتفلما كانت ليلة الحصبة  ،عن نسائه البقر -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
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فإني للكر وأناا  :قالت ،فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله :قالت ؟!وأرجع بحجة ،بحجة وعمرة
 الى آخره. "حتى للا جئنا للى التنعيم ،فتصي  وجهي ملخرة الرحل ،أنعسجارية حديثة السن 

 أال :.......
 ما فيه فرق أحدلما مصيه. ةر اما أن يكون ال اع  وجهي أو يكون مؤخ ؟ش ال رق أيو  ؟ش يصيرأيو 

 .يجوز أن تكون ملخرة هي الفاعل.....أال :......
 ..يجوه ،أنيثه  ير حقيقيتو كذلد نعم، 

 أال :.......
 .ولو لم ي ص  ، يجوه عندلم، ير حقيقي مجاه يجوه

 ،والعلمااا يختل اون فاي لاذا ،في لذا ما يدل على جاواه تكارار العمارة ولاو فاي سا رة واحادة ماا لام يشاي  عما  ألام
ن رلنااالكاان حااديث عائشااة نااص فااي الجااواه  ، نعاام ال ييااي  ي  المحاارمألن التبييااه ال يياا: انااه لتبييااه خابرلااا؛ وا 

 .المحرم التبييه
ن منعاه بعضاهمعلى ك  حال تكرار العمرة ال بأس باه   ،يساود شاعرهوبعضاهم حتاى  ،وحادد بعضاهم فاي السانة ،وا 

 .الى آخرهوبعضهم يمنعه في س رة واحدة 
ر مان مارة لعمارة أكثا  لجاواه افهاو أصا -رضي هللا عنها-من عائشة في س رة واحدة  المقصود أن لاتين عمرتان

 في س رة واحدة، نعم؟
 أال :.......

 .التي م  حجها ،العمرة التي م  حجها
 أال :.......

 مجهئة عن عمرة اإلسالم.عمرة كاملة  ،عمرة معتيرة كاملة ،عمرة
تمار لمعتادل علاى أن ا "حتاى للا جئناا للاى التنعايم ،وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصي  وجهي ملخرة الرحل"

ن وماالمعتمر -ميقات المعتمر المكي  :المالكية يقولون  ،وعين بعضهم التنعيم ،يد أن يخرى الى الح من مكة ال 
ن راال  ،لكان ال ياد مان خروجاه ،األيسر لاهأدنى الح   ،والجمهور على أنه يخرى الى الح  ،التنعيم -في حكمه وا 
 نعم؟...بعضهم

 أال : حتى أهل مكة يا شيخ؟
 .في مكة ممن أراد أن ينشئ عمرة من لومأل  مكة ومن في حكمهم 

 أال :.......
ليجماا  فااي نسااكه يااين الحاا   ؛الااى التنعاايمال يااد أن يخاارى أراد أن ينشاائ عماارة  ،موجااود فااي مكااة ولاالااو فااي مكااة 

 .حرموال
 .ه أن يخرىالمكي ال يلهم، من أل  العلم من يرن أنه ال يلهم

 الحج؟أال :.......
 .رفة فيجم  في نسكه يين الح  والحراميخرى الى عسألنه  ؛الح  ما يحتاى ال
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 ؛همومن أل  العلم من يرن أنه ال يلا ،على أنه ال يد أن يخرى الى الح على ك  حال المسألة جمالير أل  العلم 
وأخرجوا العمارة مان  ،والجمهور حملوه على الح  ،فيشم  الح  والعمرة ،«حتى أل  مكة من مكة»: لعموم حديث

 .-رضي هللا عنها-ديث عائشة بح ،بحديث عائشة عمومه
 علاى أنلكان الجمهاور  ،والصنعاني يرج  لذا القولمكة ميقات للمكي في الح  والعمرة، يرن أن  اإلمام اليخاري 

ال  ،نص في الباهوحديث عائشة  ،المعتمر ال يد أن يخرى الى أدنى الح  لى هللا علياه صا-معنى أن النياي  ماوا 
يم ثم تأتي من اللي  ينتظرلا لتخرى الى التنع  بعد لهي ،تعه الح لمسلمين بعد ينتظرلا يجموع ا ،ينتظرلا -وسلم
 ؟لوال أن ذلد الهم واجه ،بعمرة

 ،ي الحا ولي عمرة دخلت فا ،بأعمالهايعني عمرة مستقلة م ردة  "فأهللت بعمرة جزاب بعمرة الناس التي اعتمروا"
ن كانت عمرة كاملة أجرلاا كاما   ، خابرلا ما ارتاح لهذه العمرة التي دخلت في الحفكأنها   عمارة ومجهئاة عانوا 
 .اإلسالم

ياان  عيااد الاارحمن "ا حماااد عاان عبااد الاارحمن عاان أبيااهقااال: حاادثنا بهااز قااال: حاادثنوحاادثني أبااو أيااو  الغيينااي "
الا كناا ب  لحتاى لبينا باالحج : "قالت -ارضي هللا تعالى عنه-عن عائشة عن أبيه " ،القاسم فادخل  ،رو حضاتس 
اال  ،الرواياة الساابقة "حديث الماجشون اق الحديث بنحو وس ،وأنا أبكي -صلى هللا عليه وسلم-ول هللا رس علي  

 .أن لناد فروق 
 "ةأباي بكار وعمار ولوح اليساار و  -صالى هللا علياه وسالم-فكاان الهادح ماع النباي "ليس في حديثه حماد  :قولي

 يعنااي "حديثااة الساانوأنااا جاريااة "وال رولهااا  "حااين راحااواثاام أهلااوا " يعنااي ممااا تقاادم فااي حااديث اياان الماجشااون 
 ."لفتصي  وجهي ملخرة الرح ،أنعس" .لوحديث الماجشون مبو   ،حديث حماد مختصر، مختصر

 الأناه  -هللا تعاالى رحماه-المعاروم عان اإلماام مالاد  "ي خاالي مالا قال: حدثنحدثنا لسماعيل بن أبي أويس "
راارأت علااى  :راال :لااذلد يقااالو  ،علياه أقاار اإلماام مالااد ي  ، ناثحااد    :هاذا ريا  لاا -رحمااه هللا-يا  ييضااه  ا ،يحادث أحااد

 ..نعم لو خاله ،يحدثه مالداسماعي  ين أيي أويس  معنى لذا ، مافي الكتاه كله ،مالد
 أال :.......

 ؟ألختباخصوصية الين أخته يرا  
 أال :.......

 أيش لو؟
 أال :.......

 حدثني مالد عرضا ؟ :يحي يحي ينلماذا لم يق   "حدثني خالي"يقول: 
 أال :.......

ينماا يعتماد العار  فاي ح -رحمه هللا تعالى-ألن اإلمام مالد  ؛ما يمن  ،وال يمن  أن يكون الين أخته خصوصية
 ،ارارأ :ثنا يقاولحاد    :لاه اذا ريا  -رحماه هللا-ييضاه اإلماام مالاد  ،الساماع لاو األصا  ،التحديث ال يمن  السماع
 ؟يك يد في القرآن والحديث أعظمرآن وال العر  يك يد في الق

ال فالمعروم من حاله أنه ال يحدث أحدا   ،على ك  حال لذه رد تكون خصوصية الين أخته  .وا 
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 في ورتها.ست اد منها يواألص   ،تقيد مث  لذه التي تخرى عن القاعدة "خالي مال  بن أنسحدثني "
 قارأت علاى مالا  عان عباد الارحمن بان القاسام عان :حدثني خالي مال  بن أنس ح وحدثنا يحي بن يحي قاال"

 ،بالح  أل    :للناد تقو  "أفرد الحج -لى هللا عليه وسلمص-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-أبيه عن عائشة 
 ."أفرد الحج" ،م ردا   ولنا تنصيص على أنه أل   

ائشاة ععن القاسم عان بن حميد ا لسحاق بن سليمان عن أفلح قال: حدثنوحدثنا محمد بن عبد هللا بن نمير "
فاي  :لحاجافاي أشاهر مهلاين باالحج  -لى هللا علياه وسالمصا-خرجنا مع رساول هللا : قالت -رضي هللا عنها-

ا ،والحجة كاملاة عناد اإلماام مالاد ،ذي الحجة عند الجمهورمن ولي شوال والقعدة وعشر  "أشهر الحج م ر  وفاي ح 
اا ،الحاا  اا -ب اات  الااراا-م ر  وضااببه األصاايلي ح  يعنااي جمياا  مااا يتعلااق بااالح  ممااا يحاارم علااى المحاارم  ،م الحاا ر  ح 

 .وليالي الح 
 ،عالمان لام يكان معاه مانكم هادح فأحا  أن يجعلهاا عمارة فليف»: فخارب للاى أصاحابه فقاال ،روس  حتى نزلنا ب  "

 ألنه ال يجوه له أن يح  حتى ييلغ الهدي محله. "«ومن كان معه هدح في
 أال :.......

 يف؟ك
 ..أال :.....

اذا  اياات الشاامس ماان آخاار أيااام رمضااان دخلاات أشااهر  ،المقصااود أنااه اذا رؤي لااالل شااوال دخلاات أشااهر الحاا 
ولذا لو أحرم بالعمرة ري   روه الشامس مان آخار أياام رمضاان فعمرتاه رمضاانية ولاو ، دخلت أشهر الح  ،الح 

ألن  ؛رمضاان فعمرتاه شاعبانيةفاي  يخالم ما لو أحرم بالعمرة فاي آخار لحظاة مان شاعبان وأدالاا ،أدالا بعد العيد
 .العيرة باإلحرام

 .ومنهم من استمر على حجه ،لها عمرةو يعني منهم من ري  لذه المشورة فح "فمنهم اخخل بها والتار  لها"
كاان معاه الهادح وماع رجاال مان أصاحابه ف -صالى هللا علياه وسالم-فأما رساول هللا  ،ممن لم يكن معه هدح"

 لاادي ميعنااي معهاا ،يعنااي رااوة ماديااة "ماان أصااحابه لهاام قااوة" ة.مااا تقاادم وذوي اليسااار  علااى "ماانهم أبااو بكاار وعماار
 .وردرة

ساامعت كيماا  مااع : فقلاات ،«؟مااا يبكياا   »: فقااال ،كاايوأنااا أب -صاالى هللا عليااه وساالم-رسااول هللا  فاادخل علااي  "
وال ياتمكن مان  فكياف باالمحرم بعمارة ،سمعت كالمه م  أصحابه ف همت أن المحارم باالح  يقليهاا عمارة "أصحاب 

 ؟أدائها كحالها
لاذه  ،لاذه كناياة عان الحاي  "ال أصالي، قلات: «؟لا    وماا»: قاال ،باالعمرةسمعت كيم  مع أصحاب  فسمعت "

ال ياد مان التصاري  لكان عناد الحاجاة الاى التصاري   ،وال شد أن األده في مث  لاذا مبلاوه، كناية عن الحي 
 :الم تار  أن يقاول الاراوي  هما  أنا "،اناي هنيات: "م نقلوا عن ماعه رولهولذا الرواة كله ،اذا كانت الكناية ال تك ي

لكن عندما ياراد الل اظ لذاتاه ال ياد مان  ،لما تعين أن الهاني لو ماعه ىنه هن: الكن لو توابئوا على نق  ،انه هنى
 -هادة ولام يقيا ايااه الشا -صالى هللا علياه وسالم-عناد تلقاين النياي -في حديث أيي باله ولذا رالوا  ،التصري  به

 ،ألن الاراوي يتحاشاى أن ينساه الك ار لن ساه "؛عياد المبلاهلاو علاى ملاة : "-كا  الارواة يقولاون -راالوا  ،: لورال
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ح باأمور ال يساتبي  الرجاال التصاري  يهاا وم  األسف الشاديد يوجاد مان النسااا مان يصار   : "ال أصلي"، ولنا رالت
اا وت اصاي  ودراائق حتاى يخبار علاى الباال أنهاا ميرضاة فاي ال سيما م  وجود الهاتف وما الهااتف تصارح بأشاي

ال " :ولنااا عائشااة تقااول ،لااذا ماا  األسااف الشااديد موجااود فااي بعاا  النساااا ،ولؤ وأنهااا تريااد أن ت ااتن المساا ،سااؤالها
 !لهوجها ؟لبعيد من الناس ؟تقوله لمن ،"أصلي

نماا أنا»" ،ة التاي لاي ما  حجاديعناي العمار  "«فعساى هللا أن يرزقكيهاا ،فكوني في حجا  ،في يضر » :قال" ت وا 
ناا فتأهارت ثام أف ،حتاى نزلناا مناىفخرجات فاي حجتاي : "قالات «كت  هللا علي  ما كت  عليهن ،من بنات بدم

 ،يعني بعد أن أنهى أعمال الح  ولم ييق اال الوداع " حص  الم   -صلى هللا عليه وسلم-ونزل رسول هللا  ،بالبيت
 .ولو بعد منى ه،ل بالمحصالتشريق فنه  خرى من منى آخر أيام

نتظركماا ثام لتأاف بالبيات فاإني أ ،اخرب بأخت  مان الحارم فلتهال بعمارة»: فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال"
 -لى هللا علياه وسالمصا-فجئناا رساول هللا  ،فت بالبيات وبالصافا والماروةثم أ ،نا فأهللتفخرج :قالت ،«هاهنا

لاد لكان لا  تخلا  ذ ،مان جاوم الليا جاؤوا ولاو فاي منهلاه  ،ينتظرعلى ما وعد  "وهو في منزله من جوو الليل
 ؟لقيته عائشة مصعد منهببة على ما سيأتي وما جاا في كون  ،أنه نهل الى مكة وبام للوداع وخرى الى منهله

فخرجنااا  :قالاات" ،يعنااي بالمحصااه "«فااإني أنتظركمااا هاهنااا»": لنااا يقااول، نعاام، كاا  لااذا فيااه شاايا ماان التعااار 
 .يعني اعتمرت عمرة كاملة "أفت بالبيت وبالصفا والمروة ت ثمللفأه
 ،نعام :قلات، «؟هال فرغات»: قاال ،ه مان جاوو الليالوهاو فاي منزلا -صالى هللا علياه وسالم-فجئنا رسول هللا "

 .ئهايعني أنه أخر بوام الوداع الى مجي "فمر بالبيت فأاو به قبل الصبحفخرب  ،فآلن في أصحابه بالرحيل
باوام للاوداع أو اكت ات ب ول  بافت معاه "ثم خرب للى المدينة ،ت فأاو به قبل صية الصبحفخرب فمر بالبي"

 العمرة؟
 وأن المعتمار اذا، فهام أنهاا لام تباف للاوداع، وبماا أخرجاه  يار لاذه الرواياةاليخاري فهم من النصاوص المجتمعاة 

 .سعيبام ك اه عن الوداع ولو تعقبه 
 ."ثم خرب للى المدينة"

اسام بان عبياد هللا بان عمار عان القا قاال: حادثن ا عباد بن عبااد المهلا قال: حدثنيحي بن أيو  ي حدثن" رال:
ومناا مان  ،ومناا مان قارن  ،الحج مفارداً بامنا من أهل  :قالت -رضي هللا عنها-محمد عن أم الملمنين عائشة 

 ."تمتع
مار عان عي عبياد هللا بان برناقاال: أخابان جاريج ا قاال: أخبرنابكار بان محماد أخبرنا ا عبد بن حميد حدثن" رال:

 ."جابت عائشة حاجة :القاسم بن محمد قال
 :قالاتا سليمان يعني بن بيل عن يحي وابن سعيد عان عمارة قال: حدثنوحدثنا عبد هللا بن مسلمة بن قعن  "

لخماس بقاين مان لح  -صلى هللا علياه وسالم-خرجنا مع رسول هللا  :تقول -رضي هللا عنها-سمعت عائشة 
مان لام يكان معاه  -صلى هللا عليه وسالم-حتى للا دنونا من مكة أمر رسول هللا  ،ال نرال لال أنه الحجالقعدة و 
فااي أول األمار بساارم مجاارد لنااد  "بااين الصاافا والمااروةو أماار ماان لاام يكاان معااه هادح للا أاااو بالبياات  ..هادح
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ألنهام يارون  ؛ وساهمتخ ياف ورا  لاذا األمار علاى ن ،وذلد لتخ يف الور  علاى ن وساهم ؛«من أحه منكم»عر  
 .أن العمرة في أشهر الح  ال تجوه

 .ثم لنا أمر ،يعني بالتدري  :«من أحه فلي ع » :في أول األمر رال
 ،أن يحالللا أااو البيات وباين الصافا والماروة هادح  من لم يكن معه -صلى هللا عليه وسلم-أمر رسول هللا "

لى ص-لبح رسول هللا  :فقيلما هلا  :قلتف ،بلحم بقرعلينا يوم النحر فدخل  :-رضي هللا عنها-قالت عائشة 
تا  وهللا بالحاديث علاى : أتفلكرت هلا الحاديث للقاسام بان محماد قاال :قال يحي ،عن أزواجه -هللا عليه وسلم

 .لم تيير ولم تيدل ،بحروفه ،يجملته ،يعني أتتد به "وجهه
 أال :.......

لااذلد و  ولااي لاام ت عاا ، -ماان فعاا  شاايا ماان المحظااورات- ماان أخاا  بشااياالهاادي وجهناااه بأنااه الهاادي الااذي يلااهم 
 ا ،ر لام ترتكاه محظاو فادل علاى أنهاا  ا ،ولذه األمور انما تكون لمن ارتكه محظور  "هدح وال صدقة وال صوم" :رال

 لم يلهمها شيا يإدخال الح  على العمرة.تريد أن تن ي أنه يعني 
 لودام؟افت ل... أأال :

 .للوداع ال ما يظهر أنها بافت
 أال :.......

 .ال ما يلهم
معت ساأخبرتناي عمارة أنهاا  :سمعت يحي بن سعيد يقول :قالا عبد الوها  قال: حدثنوحدثنا محمد بن مثنى "

 .عن يحي بهلا اإلسناد مثله ا سفيانقال: حدثنح وحدثنار ابن أبي عمر  -رضي هللا عنها-عائشة 
وعان  عن الساود عان أم المالمنين حون عن لبراهيم حدثنا بن علية عن ابن عأبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا 

 ،ثاانيكا  واحاد عان اليعناي من صا   "يصدر الناس بنساكين ،يا رسول هللا :قلت :القاسم عن أم الملمنين قالت
 ، نعم؟يعني نسد واحد يشتم  على أمرين ؟!وأنا أرج  ينسد واحد ،وح  مستق عمرة مستقلة 
 أال :.......

علياه ويجد المباام يشاق  ،يعني لو جاا اإلنسان ليبوم بوام اإلفاضة ويسعى بعده ،ةيحتاى اليه عند الضرور 
ع لكن اذا كان فيه سعة فال ص  يين بوام الودا  -ان شاا هللا تعالى-يسعه ذلد  :نقولم الوداع، بو يأن يرج  ل
يقاول  ،ضاهممثا  الصاالة كماا راال بعفاصا  ولاو نساد لايس  ،لاذا بساعي فاصا يين الباوام والخاروى  ،والخروى
وعلاى كا  حاال ، بالنسابة للساعيالصاالة يسايرة  ..،لكناه شايا ،ماا يضاركماا لاو أريمات الصاالة وصالى  :بعضهم
 ؟، نعميعني اذا ضاق المكان وضاق الورت كذا يك يه ان شاا هللا تعالىالى مث  لذا القول عند الضرورة، يلجأ 

 أال :.......
 ؟من األص 

 ليه. أال :
 .ي يظهرلاللذا  ي يظهر،للذا ال

 أال :.......
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ليااه الصااالة ع-ولااذلد رااال  نعاام نعاام، ،النسااد ال يمكاان رفضااه ؛مااا يمكاان تاارف ، مااا يمكاان تاارف  ،ال مااا تاارف 
عمرتهااا تامااة  "«ثاام القينااا عنااد كاالا وكاالا ،فااإلا أهاارت فاااخرجي للااى التنعاايم فااأهلي منااه ،انتظاارح »": -والسااالم

رجا  لكان أرادت أن ت ،وال اشاكال فيهاا ،الهدي كما يلهم القاارن ا ويلهمه ،ومجهئة عن عمرة اإلسالم التي م  حجها
لى هللا عليااه صاا-النيااي  وجياار ،كمااا رجاا  صااواحيها يااذلد ،سااتق  كاا  واحااد منهمااا علااى اآلخاارمينسااكين من ااردين 

 .خابرلا يذلد -وسلم
لكنهاا علاى و  ،داً غا»: قاالظناه أ :وقاال ،«فأهلي منه ثم القينا عناد كالا وكالافإلا أهرت فاخرجي للى التنعيم »"

 .نعم "أو قال «قدر نصب 
 .«أنتظركما»: ولناد رال "«فأهلي منه ثم القينا عند كلا وكلاللا أهرت فاخرجي للى التنعيم »"

 أال :.......
ثاام  ،نعام ،لااذا ريا  أن تبهاار "«..عناد القينااا»": رااال ،ولكاان لاذا ريا  ،«ثام القينااا عناد كااذا وكاذا»: ولناا رااال نعام،
لاذا  "«فاإلا أهارت»": راال..، أنولاذا ريا   ،يلتقون فياه ا  يعني في أول األمر حدد مكان "«انتظركما»": رال ،الياه

ايعناي ثم رأن في آخار لحظاة  ،ري  بهرلا وال شاد أن االنتظاار راد يكاون أيسار مان  ،لااه أن ينتظر ولاو بالمحص 
أناا أنتظارد  :تقاول لاه ،معاينكوند تنتظر صااحبد فاي مكاان  ،المواعيد التي يحص  فيها ما ال يخبر على البال

ال يصااد عاان لااذا المكااان ،ثاام يضااي  ،نتقاياا  فااي مكااان كااذا :فااي لااذا المكااان وال تااروح تقااول يحصاا  الحاارى ثاام  ،وا 
 ، نعم.مكان كذاموعدكم  :في أول األمر رال -عليه الصالة والسالم–والنيي  ،والضيق

در يعنااي عمرتااد لااذه علااى راا "«ى قاادر نصااب غاادًا ولكنهااا علاا» :أظنااه قااال :قااال ،«ثاام القينااا عنااد كاالا وكاالا»"
نما اذا جا ،ليست مبلبا  شرعيا  لذاتها ،ومثله الن قة ،والنصه الذي لو التعه ،نصبد و هياادة أ ،ات هيادة الن قةوا 

ويتعااه فااي حجااه أو فااي عمرتااه ممااا ال يحتاجااه أمااا انسااان يعااذه ن سااه  ،أجاار عليهااا اإلنسااانالتعااه تبعااا  لعبااادة 
يعنااي شااخص عنااده  ،ان هللا عاان تعااذيبد ن سااد  نااي ،يااا أخااينقااول ال  ؟علااى راادر النصااه أجرلااا :نقااولالحاا  

ن أناا أرياد أ ،النااس حجاوا علاى السايارات ،...ال :ويقاول -ما لام يكان الاى حاد تارم ماثال  -ليح  الوسائ  المريحة 
 ، واألجر على ردر النصه.أح  على حمار أو على بعير

 :-لياه الصاالة والساالمع-الاذي ناذر أن يمشاي راال لاه النياي  ؛ال تعذه ن سد ،ما يلهم يا أخي ،ال يا أخي :قولن
 .وجاا مدح الرجال وتقديمهم على الركبان ،نعم اذا لم تجد راحلة امش   ،المشي ليس من مباله الح ؛ «ركها»

خص شايعناي  ،لكان اذا لام تبليهاا العباادة فاال ،أن النصه والن قة اذا تبليتها العبادة فاألجر على رادرلاالمقصود 
 -خمسامائة خباوة- أدور على الحارة على شان يصاير خمسامائة متار ،ال :يقول ا ،يينه وبين المسجد خمسين متر 

 أنت رحت تتمشى ما رحت تصلي. ؛ما تؤجر :نقول
 أال :.......

ال  ا  شايما أياش؟ حا  -لمصالى هللا علياه وسا-والنيي  ،ولذا يختلف أل  العلم ،لتقديم الماشي على الراكه....... وا 
 ؟ا  راكب

 : راك .أال 
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، نعام، علاى أن الراحلاة ساتدل باآلياةا -رحماه هللا تعاالى-واليخاري  ،ال تجد الراحلة مالكن يمدح الماشي حين ،نعم
ساتباعة وأماا ماا جااا فاي ت ساير اال ،لام يجاد الراحلاةرد يجه الح  على شخص ولو  ،لوجوه الح ليست بشر  

 بالهاد والراحلة فهو ضعيف.
  :.......أال

صااالة الجمعااة لأن يشااتري ولااذلد لمااا أراد  ،«دياااركم تكتااه آثاااركم» نعاام، ،هتبلبااألن المسااجد ي ؛للخبااىال األجاار 
 ما تكته. لكن الخبى لييرلا من العبادات تكته؟ ،ألن الخبى مكتوبة ؛ال :حمارا  يركبه رال

براهيم قالا ابن أبي عدح عن ابن عون عن القاسم قال: حدثنمثنى الابن وحدثنا " أحادهما  ال أعرو حاديث :وا 
يعنااي اخااتلي عليااه حااديث  ،ال حااديث القاساام وال حااديث ايااراليم ،ال يميااه حااديث أحاادلما عاان اآلخاار "ن اخخاارماا

 ل  في لذا ردح في الحديث؟ ،القاسم وحديث ايراليم
قاة ما ضاعيف والثااني ثنعام لاو كاان أحادل ألن كال  منهما ثقاة، ،ألن كاللما ثقة لماذا؟، في الحديث ليس فيه ردح

ال يضر التمييه في مث   ،عن لذا أو لذا ال يضرسواا  ،لكن كاللما ثقة ،ردح في الحديثولم يستب  أن يميه 
 .ذال
يصاادر الناااس  ،يااا رسااول هللا :الااتق -رضااي هللا عنهااا-أن أم الماالمنين ال أعاارو حااديث أحاادهما ماان اخخاار "

 .على ما تقدم "بنسكين فلكر الحديث
سحاق بنهير بن حر  حدثنا ز " باراهيم ن لعن منصور عجرير أخبرنا : حدثنا وقال لسحاق: لبراهيم قال زهير وا 

وال نارال لال  -صالى هللا علياه وسالم- خرجناا ماع رساول هللا: قالات -رضي هللا عنهاا-عن السود عن عائشة 
ق الهادح أن لام يكان ساامان  -صالى هللا علياه وسالم-فاأمر رساول  ،تأوفنا بالبيتفلما قدمنا مكة  ،أنه الحج

ومناا مان  ،بعمارة ومناا مان أهال   ،بحاج مناا مان أهال  " :لنااد فاي الميقاات رالاتو  "من لم يسق فحل   :قالت ،يحل  
لاذا و  -ضاي هللا عنهاار -بعمارة عائشاة  وممان ألا    ،على أن بعضهم أل  بالعمرة مان الميقاات فدل   "بهما معاً  أهل  
 .ن مث  لذا الحديث بي: انقول

ا ألنها ؛لاي التاي بافات لماا رادمت مكاة؟ ماا بافات ،تعناي  يرلاا، تعناي  يرلاا "ماا قادمنا مكاة تأوفناا بالبياتفل"
 .حائ 

فحال مان لام  :قالت ،أن يحل  ن لم يكن ساق الهدح م -صلى هللا عليه وسلم-فأمر رسول هللا  ،تأوفنا بالبيت"
يلاة فلماا كانات ل ،حضات فلام أأاف بالبياتف: "قالت عائشاة ،فأحللن لم يسقن الهدحر ونسال  ،يكن ساق الهدح

لياالي ت أو ما كنات أفا»: قال ؟!يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة ،يا رسول هللا :قلت :قالتالحصبة 
 ،«ا وكالاثام موعاد  مكاان كال ،فالهبي مع أخي  للى التنعايم فاأهلي بعمارة»: قال ،ال :قلت :قالت «؟قدمنا مكة

: قااال ،مااا أرانااي لال حابسااتكم :قالاات صاافية" ،ألنهااا لااي األخاارن حاضاات "بسااتكممااا أرانااي لال حا: قالاات صاافية
لااذا األصاا  فااي  ،بااأن تعقاار وأن تصاااه فااي حلقهااا ..،لااذا دعاااا ياادعو عليهااا بااأن تصاااه فااي "«ىحلقاا ال عقاار »

لكان ال  ،والعاره يادعون بمثا  لاذا ،جاللياةأو يصييها ما يقتضي حلق الشعر مان مصايبة علاى بريقاة ال ،الكلمة
 تربت يميند. ،تربت يداد :كما يقولون  ،دون حقيقتهيري

 أال :.......
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 ما لو باست هام. ،الال 
 أال :.......

 ،ليهااالكالم في الادعاا ع ،على البوام بعد..، االست هام االست هام ،االست هام بعد ذلد :«أو ما كنت» ،الوين؟ 
-لصا ية  «ىحلقا ن عقار »: ولناا راال ،ويبمئنهاا يساليها «لاذا شايا كتباه هللا علاى يناات آدم»: رال لعائشاةلناد 

اا ،-عليااه الصااالة والسااالم يعنااي لااو  ،شااة ومياا  اليهااان لااذا ت ضااي  لعائ: ااح أساااا األده رلاايال  ورااالر  بعاا  الش 
لكااان السااايه نعااام،  ،يجاااوه الت ضاااي  :رلناااا ،أخاااذناه أصااا  ، لاااو افترضااانا أن لاااذا ت ضاااي افترضااانا أن لاااذا ت ضاااي 

ألن عائشاة تتحسار علاى فاوات أمار يتعلاق يادينها وال يترتاه علياه  ؛السايه واضا  ،لاةمعروم في اختالم المعام
وراات - حاضاات وراات مساايرلم لااذهلكاان  ،أن يصاادر الناااسبهاار فيااه رياا  ت -ماادة–ألن فيااه مسااافة  ؛تااأخير للرفقااة

 األسالوهفااختالم  ا،ال يد أن يجلسوا معها ،حر لترته عليها أنها تحبسهميعني لو لم تكن بافت يوم الن -مشيهم
 .لنا م  األسلوه األول الختالم الحاليناختالم األسلوه ، الختالم األحوال

 أال :.......
 أيش لون الثاني؟

 أال :.......
 كيف؟
 ..: يعني هلر.. حاضتأال 
فاعتاااذرت  هاااا ماااا يرياااد مااان أللاااه بعاااد أن حااا   أراد من -علياااه الصاااالة والساااالم-ن النياااي : ابعضاااهم يقاااول ،ال ال

بقااي عشاارة أيااام أو -وبقااي أكثاار ماان أساايوع لكاان ال اارق واضاا  يااين حااي  عائشااة  ،ل لهااا مااا رااالفقااا ،بااالحي 
بافاات يااوم النحاار ألصااايهم مشااقة  لاام تكاان يعنااي لااووبااين ماان حاضاات وراات االنصاارام  ،علااى انصاارافهم -أكثاار

 .د حقيقة الدعااابمث  لذا عليها ال سيما م  العلم بأنه ال ير وحرى عظيم يدعى 
خ ااف عاان الحااائ  بالنساابة لبااوام  ،ألن بااوام الااوداع ال يلااهم الحااائ  "«انفاارح  ،ال بااأس» :لقااا ىبلاا :قالاات"

 .الوداع
يعناي لاو باال   "هاو مصاعد مان مكاة وأناا منهبأاةو  -صلى هللا علياه وسالم-فلقيني رسول هللا  :قالت عائشة"

رجا  ورت ليبوم للوداع وي في يعني ،يعني تور  أنه يمديه انتظركما :يعني كأنه رال ،من الييت وأنا داخ  الييت
 .فخرى من المسجد ولي تدخ  ،دعافترد المكان وذله ليو  ،الى مكانه ري  رجوعها

ل عا  وانتظرلاا با ،وعلاى لاذا ال اشاكال ،ولي داخلاة الاى مكاةنعم  ،داخلةنعم  "وهو مصعد من مكة وأنا منهبأة"
 .افرا هبعد  -عليه الصالة والسالم-ووجدته في مكانه  ،في مكانه

يعنااي خااارى ماان  ،فااالمرج  أنااه مصااعد ،لروايااة السااابقةيختلااف ماا  ا ؟لااذا عاااد أيااش "أو أنااا مصااعدة وهااو منهاابط"
لرواياة فاي ا ..،ألناه باام للاوداع بعاد ؛-م  أن المعارضاة ال تسالم أيضاا  - لذا اذا رلنا ،لوداعلمكة بعد أن بام 

 .األخرن تدل على أنه بام للوداع بعد ما جاات
 -رضاي هللا عنهاا-علاى كا  حاال عائشاة  "ثم خرب للى المدينة ،يت فأاو به قبل صية الصبحفخرب فمر بالب"

منهبباة أناا  :ولاذلد شاكت ،من نصف رارن ما يقره  فعاشت بعده -عليه الصالة والسالم-يها الحياة بعده بالت 
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لاى كا  حاال لاذا ع ،رد يكون الشد ممان دونهاا، ممن دونها ،ورد يكون الشد ممن دونها ؟ولو مصعد أو العكس
المساألة التاي يحتااى اليهاا فاي األحكاام واضاحة فاي أناه أعمرلاا ، بعادوالمساألة واضاحة فاي أناه أعمرلاا  ،ال أثر لاه

عليااه -والمقبااوع بااه أنااه أماار ببااوام الااوداع وفعلااه  ،بعااد حجهااا وانتظرلااا حتااى انتهاات ماان عمرتهااا وذليااوا جميعااا  
لاذه مساألة معروفاة عناد ألا  العلام واليخااري يارج  أنهاا لام  ؟لكان يبقاى لا  بافات أو لام تباف -الصالة والسالم

 تبف.
 ؟نعم: وحدثنار سويد بن سعيد :قال

 يكن ساق الهدح ونسالر لم يسقن.. لمأال :..
 .الهدي ما سقن ،ايه الهدي ، ما سقنما سقن

 أال :.......
 .عم، نكاملة من صلة عن الح ورجعن بعمرة  ولذلد حللن ،فحللن فرجعن بعمرة كاملة

 يعني لو المرأة ساقت الهدح زوجها لم يسق تعتبر ساقت الهدح؟ أال :
 كيف؟

 أال : يعني هلا القيد: تحلل من لم يكن ساق الهدح ونسالر لم يسقن الهدح؟

لكناه لماا حا  ياوم العياد  ،الهادي لاه خااص ،نسااافاي لدياه ادخاال ال -علياه الصاالة والساالم-يعني ما نون النيي 
 وألدن عن نسائه البقر. ،نعم -اليدنمن -ألنه ساق الهدي من اإلي  ؛ ه ير  ألدن عن نسائه

 ؟.......يا شيخ، أال :
 .ألدن عن نسائه البقر

 أال :.......
ليااه ع-أمااا مااا ألااداه  ،وماانهم ماان يحماا  األضااحية علااى الهاادي ،وبهااذا الل ااظ جاااات يهااذا الل ااظلاادي وأضااحية  

 لديه من اإلي  كما سيأتي. -الصالة والسالم
 ال :.......أ

رياا  أن هااا بافاات أن يمكاان :يقااول ،أو مااا علاام أنهااا بافاات ،العهااد عشاارة أيااام نساايبعااد بااول عائشااة  :يعنااي يسااأل
ياه الصاالة عل-لكن لعله نساي  ؟ولي بسرم حائ لون تبوم ال دخ  عليها بسرم ولي تبكي أيش ا  و  ،ي تح

 .-والسالم
ضاي هللا ر -عان عائشاة لباراهيم عان الساود عان العماش عان وحدثنار سويد بن سعيد عن علاي بان مسافر "

وساااق الحااديث  ،وال عماارة اً لبااي ال ناالكر حجاان -صاالى هللا عليااه وساالم-خرجنااا مااع رسااول هللا : "قالاات -عنهااا
 .ألنه حص  التعيين في المحرم "منصوربمعنى حديث 

محماد بان حادثنا  :نىقال ابن المثمثنى وابن بشار جميعًا عن غندر الومحمد بن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة "
رضاي هللا -عان عائشاة  -مولى عائشاة-شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن لكوان ا قال: حدثنجعفر 
يعنااي خاارى ماان  "لربااع مضااين ماان لح الحجااة -صاالى هللا عليااه وساالم-قاادم رسااول هللا : "أنهااا قالاات -عنهااا
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ي الحجااة أو خمااس فيكااون مكثااه فااي مضااين ماان ذراادم مكااة ألرباا   ،المدينااة لخمااس بقااين ماان القعاادة ودخاا  مكااة
 .البريق عشرة أيام أو تسعة

عرت شاماا  أو»: قاال "،رساول هللا أدخلاه هللا الناارمان أغضاب  ياا : فقلت :وهو غضبان فدخل علي  أو خمس، "
تثاا  بعضااهم ام -فلي عاا  ماان أحااه-  المشااورةأوال   وا،يعنااي مااا ريلاا "«؟فااإلا هاام يتاارددون أنااي أماارت الناااس بااأمر 

 وبعضهم.
 ل :.......أا
 نعم؟

 أال :.......
 ، نعم؟يدعى عليه، ش المان أيمن خالف األمر الشرعي يدعى عليه و  ،من خالف

  أال :.......
م هااأو مااا شااعرت أنااي أماارت الناااس بااأمر فااإلا »: قااال ،ماان أغضااب  يااا رسااول هللا أدخلااه هللا النااار: فقلاات"

 همكاأن»" :والحكام فاي روايتاه راال، «ا هام يتارددون فاإل»لنااد جاهم  "«كاأنهم يتارددون » :قاال الحكام ،«؟يترددون 
 ثام أحال كماا ،أشاتريهما سقت الهدح معاي حتاى ولو أني استقبلت من أمرح ما استدبرت » ،أحس  «يترددون 

ال في أمور الدنيا ال يجوه أن يتأسف عليهاا يا ،تأسف على أمر ديني (لو) "«لو أني»لنا و  "«أحلوا ألنهاا  (؛لوا)وا 
 .ت ت  عم  الشيبان

ن لكاوان عاا شاعبة عان الحكام سامع علاي بان الحساين عان حادثن أبايا قاال: حادثنوحدثنار عبيد هللا بن معاال "
الحجاة  حمان للرباع أو خماس مضاين  -لى هللا علياه وسالمص-قدم النبي : "قالت -رضي هللا عنها-عائشة 

 ."«يترددون »: الحكم في قولهولم يلكر الش  من  ،بمثل حديث غندر
ن عااا عبااد هللا باان أاااووس عاان أبيااه قااال: حاادثنا وهياا  قااال: حاادثنبهااز ا قااال: حاادثنباان حاااتم  وحاادثنا محمااد"

فنسكت المناس  كلها وقاد  ،حتى حاضت فقدمت ولم تأف بالبيت ،أنها أهلت بعمرة -رضي هللا عنها-عائشة 
يعناي يك اي  "«يسع  أوافا  لحجا  وعمرتا »: م النفريو  -صلى هللا عليه وسلم-فقال لها النبي  ،أهلت بالحج

واحاد وساعي يلهماه أكثار مان باوام والقاارن ال  ،ألنها رارناة ؛للح  والعمرة -يوم النحر-يك ي أند ب ت وسعيت 
ن رال الحن ية يلهمه ، كالم رد تماما ، واحد  .بوافان وسعيانوا 

 .هاتريد أن ترج  مث  صواحييعني أمر في ن سها  ،صورة النسد الواحدمن  رتهصو  أن ترج  بما "فأبت"
 ."فاعتمرت بعد الحجفبعث معها عبد الرحمن للى التنعيم  ،فأبت"
هللا بان  ي لباراهيم بان ناافع حادثني عبادقال: حدثنا زيد بن الحبا  قال: حدثنحسن بن علي الحلواني وحدثني "

ولنااد بهارت ياوم  "رت بعرفاةهاأتأنهاا حاضات بسارو ف -رضي هللا عنهاا-عن مجاهد عن عائشة أبي نجيح 
 .ورأت البهر الكام  في يوم النحرأنها رأت مبادئ البهر في يوم عرفة عرفنا و  ،النحر

 .«عاان حجاا  وعمرتاا يجاازئ عناا  أوافاا  بالصاافا والمااروة »: -صاالى هللا عليااه وساالم-فقااال لهااا رسااول هللا "
ر بان جبياا عباد الحمياد قاال: حادثنا قارة قاال: حادثنا خالد بن الحارث قال: حدثنحارثي وحدثنا يحي بن حبي  ال
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أيرجااع الناااس  ،يااا رسااول هللا: -رضااي هللا عنهااا-قالاات عائشااة  :حاادثتنا صاافية بناات شاايبة قالاات ،باان شاايبة
ن كان شامال  للنسكين "وأرجع بأجر واحد" ،أجر عمرة مستقلة وأجر ح  مستق  "بأجرين  .وا 

لاا يردفهاا أخو  ؛رمنعام لاو محا "فاأردفني خلفاه :قالات ،فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينألق بها للى التنعايم"
 .جائه هواإلردام على الدابة اذا كانت تبيق ،خل ه

اختلااف الشااراح فااي معنااى لااذا  :"فيضاار  رجلااي بعلااة الراحلااة ،عاان عنقاايرر ساافجعلاات أرفااع خمااارح أح :قالاات"
 ؟نعم ما عذرلا؟ ،لكن عذرلا ،ترف  خمارلا لتكشف وجهها فيضربها أخولا  يرة عليها ،الكالم

 أال :.......
تكشااف  ا ،فيااه أحااد أياادمااا و يلياا   ،مااا فيااه أحااد ، خااالييعنااي البريااق خااالي "وهاال تاارال ماان أحااد"قلاات لااه: " ،نعاام

 فااي خااالمال ، يعنااييعنااي لااذه أم المااؤمنين ..،التسااال  ماا  النساااا مهمااا كااان ، نعاامنعاام ،ويضااربها  ياارة عليهااا
 ؟ل  لي أفض  النساا أو خديجة أفض  منها وبين..، الم اضلة يينها

يعناي فضالها  ،«فضا  عائشاة علاى النسااا ك ضا  الثرياد علاى ساائر البعاام»لكان  ،فية يين ألا  العلاممسألة خال
ال  ،تساال  ما  النسااا مهماا كان  ال ،لكن م  ذلد لذا درس لمن يأت بعد ،-رضي هللا عنها-أم المؤمنين  ؛واض 

 ال ال. ،ال ،ت عبادةأو من يي ،أو ييت فض  ،لذه من ييت علم :وال يقول ،ينبيي التسال  م  النساا
 .وم  ذلد يضربها يعني البريق ما فيه أحد خالي، "وهل ترال من أحد"
 ."وهو بالحصبة -سلمو صلى هللا عليه -نا حتى أتينا للى رسول هللا ثم أقبل ،فأهللت بعمرة :قالت"
ي رنال: أخبقااوس أأخبارر عمارو بان  ،حادثنا سافيان عان عمارو :ن نميار قااالحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابا"

وهللا  "مارر أن ياردو عائشاة ويعمرهاا مان التنعايمأ -عليه الصاية والسايم-عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي 
 نيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عيده ورسوله، على وبارد وصلى هللا وسلم ،أعلم


